EURÓPAI NYELVI DÍJAT KAPOTT ISKOLÁNK
2009. november 21-én a Tempus Közalapítvány által szervezett nyelvoktatási konferencián az
Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselıje ünnepélyesen átadta az idei Európai Nyelvi
Díjakat, amelyet iskolánk két másik oktatási intézménnyel megosztva nyert el ebben az évben
a Nyelvi sokszínőség, sokszínő nyelvhasználat – nyelvi programok a Trefort Gimnáziumban
elnevezéső projekttel.
Magyarországon nyolcadik alkalommal osztották ki a díjat, amely 1998-ban az EU
tagállamainak kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy hivatalos elismerésben
részesítse az oktatás és képzés bármely szintjén megvalósuló példaértékő innovatív nyelvi
programokat. Iskolánk négy, évek óta és jelenleg is folyó programmal pályázott. 1. „Rajtam
múlik” tanulás módszertani program, 2. német környezetvédelmi diákcsere, 3. Európai
Ifjúsági Ökoparlament, 4. francia kulturális diákcsere. A díjjal járó pénzjutalom lehetıvé teszi
a programok folytatását, illetve az iskola a minıség védjegyeként használhatja az Európai
Nyelvi Díj logóját.
A díjról:
Az Európai Bizottság által felállított kritériumrendszer szerint a díjazott programok átfogóak,
biztosítják a tanulók és tanárok tartós motivációját, kiterjeszthetıek, rendelkeznek európai
dimenzióval, de ugyanakkor nemzeti szinten is többletértéket képviselnek. Kiemelkedıen
fontos szempont a díjazott programok kiválasztásánál, hogy legyenek módszereikben,
megközelítési módjaikban, eszközeikben innovatívak, kreatívak, az adott oktatási
környezetben újszerőséget képviselve. A legjobb pályázatok benyújtói oklevelet kapnak,
használhatják az Európai Nyelvi Díj emblémáját céges dokumentumaikon, kiadványaikon.
Mindezeken felül a díj anyagi támogatással is jár az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
biztosított keretbıl. Az idei évben három intézmény nyerte el ezt a kitüntetést, valamint a
díjjal járó 350-350 ezer forintos támogatást.

A Trefort programjáról a díjátadó ünnepségen a következık hangzottak el:
A bemutatott program valójában nem egy, hanem négy program, mely fejleszti a tanulók
autonóm tanulási szokásait, jó alapokat biztosít az élethosszig tartó nyelvtanuláshoz. A
program keretében a diákok önálló nyelvtanulási módszereket sajátítanak el, nemzetközi
diákparlamentben dolgoznak, környezetvédelmi programban és diákcserén vesznek részt.
Újszerőségét elsısorban az adja, hogy tágabb dimenzióba helyezi a nyelvoktatást, nemcsak a
nyelv tanulására helyezi a hangsúlyt, hanem a diákokat és a szülıket egyaránt bevonja a
nyelvtanulás folyamatába, és tudatosítja a tanulókban saját felelısségüket. A program logikus,
átgondolt felépítése és részletes leírása lehetıvé teszi a könnyő továbbadhatóságot, a tanulók
tartós motiváltságát és a tanárok elhivatottságát.

